Kalmar 2019-02-18

Bastu-Information.
Hej igen!
2019 har börjat härligt bra, medlemsrekord tills i onsdags, 115 st redan dag 44
på året. Detta har aldrig hänt innan. Det är dock många ordinarie som inte
har betalt så vi väntar in 120 st snart.
På lördag 23/2-19 är det fotbolls-bastu igen, väl mött till en trevlig
eftermiddag.
Den 18/2 hade styrelsen ett mycket givande möte med service-förvaltningen,
Pelle, Ronny, Lage och Micke kom till bastun, det var planering för vårt
däck-bygge. Redan inom en vecka ska de starta med grävjobb runt bastun
och de gamla dagvattenledningarna ska ses över. Därefter kan vi börja med
vårt jobb att handikapp anpassa dörrar och tillgänglighet för rullstolsbundna.
Vidare har vi bränt av rätt mycket ved under höst/vinter, det är snart dags att
ta fram ”ved huggar” tisdagar igen, detta kommer kallelse på för de som kan
tänkas deltaga.
En extra eloge till tjejerna som sköter onsdagsbastun, rekord med 36
badande 13/2, GRATTIS, bra jobb.
Glöm nu inte att anmäla er till årsmötet, kallelse har gått ut till er alla som har
mail-adress. Påminn gärna de ”äldre” av våra medlemmar som inte har mail.
Vi behöver veta hur många som kommer för inköp av fika.
Ännu en gång påminner vi om två herrar, Anders Samuelsson & Anders
Johansson, som bastade söndag 30/12 -18, de betalade medlemsavgift för
2019. Jag har inte fått in några uppgifter på dessa killar.
Är det någon som kan upplysa mig om de två?
Inga tel-nr och inga e-mailadresser = inga info-mail.
Vi vill ju bara att alla ska få möjlighet till vår gemenskap och information.
Hälsningar
Styrelsen

Besöksadress:
Lövsångarevägen
393 59 Kalmar

Postadress:
Jägarvägen 3
393 50 Kalmar

Bankgiro:
5564-2680
Swich: 1231822170

Hemsida / Kontakt
www.norrlidsbastun.se

Org.nr:
832401-8848

Ordför: Ulf Karlsson
070 510 59 28
Sekret: Birgitta Jonsson 070 750 28 32
Kassör: Urban Svensson 070 648 09 92

